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#339569 Foredragsserie om hørsel

Nøkkelinformasjon

Søknadsid: 339569

Søker: Sidsel Bull

Utlysning: Ekspress (vår 2020)

Prosjektleder:
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PROSJEKTETS VARIGHET

Forventet startdato
(dd.mm.åååå)

01.06.2020

Forventet sluttdato
(dd.mm.åååå)

20.12.2021

INFORMASJON OM SØKER

Informasjon om søker rolle

Fornavn Sidsel

Mellomnavn

Etternavn Bull

Akademisk grad Bioingeniør

Ansatt i ikke angitt

Stilling Pensjonist

Land Norge

Epost si-bull@frisurf.no

Telefon 93812740

Mobil 93812740

Telefon arbeid

PROSJEKTINFORMASJON

Prosjektnavn Foredragsserie om hørsel

Skal prosjektet foregå i eller tilknyttes det sentrale organisasjonsleddet?

Nei

Organisasjonsledd Lokallag

Navn på lokallag/fylkeslag med mer

HLF Grimstad

Organisasjonsnummer 924111720

Kontonummer til
organisasjonsleddet

28015379393

Kommuner for prosjektet

Grimstad

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

HLF Grimstad ble stiftet 21.11.2019 og hadde første årsmøte 12.02.2020. I Grimstad er det 330 medlemmer av HLF og antagelig
flere med hørselsproblemer. Hørselsproblemer har vært lite fokusert i kommunen, og det ønsker vi å gjøre noe med. Andel av
yngre i forhold til eldre medlemmer er høyere enn gjennomsnittet i Norge. Vi ønsker å nå befolkning i alle aldre.

Målsetting for prosjektet/tiltaket

Gi faglig og praktisk informasjon om hørsel og hørselstap, inkludert hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige for å forbedre
hverdagen når hørselen svikter.

Målgruppe for prosjektet/tiltaket

Så mange som mulig hørselshemmede, medlemmer av HLF Grimstad, andre interesserte og fra kommunen også.
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Gi en beskrivelse av det dere planlegger å gjennomføre

5-6 foredragskvelder hvor vi vil benytte salen i Grimstads nye bibliotek utstyrt med utmerket teknisk utstyr for hørselshemmede. Vi
benytter kvelder for at yrkesaktive kan delta. Leie inn faglige foredragsholdere og leverandører for utstyr og NAV
hjelpemiddelsentral. Samarbeide med den kommunale hørselskontakt. Mulig het for sosialt samvær for de som har anledning
etterpå. Bekjentgjøre tiltaket gjennom presse, plakater og E-post.

Hva gjøres av frivillig innsats i prosjektet/tiltaket?

Styret planlegger tidspunktene. Bestille salen i Biblioteket og inngå avtale med fordragsholdere. Lage Program, utarbeide
invitasjoner, markedsføring av prosjektet i den lokale pressen. Bibliotekets sal må klargjøres for egne behov m.h.t bord og stoler
som må ryddes på plass etter at hvert møtedag er ferdig

Vil dette prosjektet/tiltaket bidra til økt frivillighet lokalt? 

Ja

Hvilke resultater forventer dere å oppnå? 

Økt kjennskap til hørsel og hørselshemming og hjelp som finnes. Nå flere i arbeidsfør alder. Knytte kontakter med hverandre.
Bedre forståelse av hørsel som funksjonsnedsettelse i kommunen. Få flere som ønsker å ta del i det frivillige arbeidet for å gjøre
hverdagen enklere for hørselshemmede.

ØKONOMI

Budsjett 

Inntekter Beløp

Express 24  à 1 000 kr = 24 000

Andre inntekter 0

Delsum 24 000

Utgifter Beløp

Materiell/utstyr 5 000

Reise/opphold 7 000

Innkjøpte tjenester 10 000

Andre utgifter 2 000

Delsum 24 000

Total 0

Utdyp hva utgiftene er, samt eventuelle andre inntekter

Lokalleie er gratis for frivillige organisasjoner i biblioteket. Dette er kostnader for innleide foredragsholdere, reisekostnader,
markedføring av prosjektet og utarbeidelse av dokumenter. I biblioteket må en enkel servering bestilles i bibliotekets kafe, sum
andre utgifterkafeen

Hvis det søkes om utstyr til prosjektaktiviteten, beskriv hvordan utstyret skal brukes fremover og hvem som skal ha
ansvar for det

I dette prosjektet er det ikke inkludert varig utstyr.

PROSJEKTKATEGORI

Prosjektkategori Informasjon

PROFILERING

Dersom det foreligger informasjon om prosjektet/tiltaket på nettsider, Facebook eller lignende, lim inn lenke eller
spesifiser her


